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ROZHODNUTÍ 
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Výroková část: 

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.9.2017 podal 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 
1235/169, 709 00  Ostrava, 
kterou zastupuje Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Ing. Stanislav Dolínek, 
IČO 64608042, Slavníkovců 571/21, 709 00  Ostrava 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO) 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. č. 299 (ostatní plocha), parc. 
č. 342 (ostatní plocha), parc. č. 343 (ostatní plocha), parc. č. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 351 (zahrada), parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 353 (zahrada), parc. 
č. 355 (zahrada), parc. č. 357 (zahrada), parc. č. 359/1 (zahrada), parc. č. 361 (zahrada), parc. 
č. 377 (ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 436 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 
(ostatní plocha), parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/3 (ostatní plocha), parc. č. 534/4 
(ostatní plocha), parc. č. 534/7 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (zahrada), parc. č. 550/2 
(zahrada), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zahrada), parc. č. 560 
(zahrada), parc. č. 565/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 588 (ostatní plocha), parc. č. 
591 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 815/1 (lesní pozemek), parc. č. 820 
(trvalý travní porost), parc. č. 821 (lesní pozemek), parc. č. 825 (trvalý travní porost), parc. č. 
835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 
853/4 (trvalý travní porost), parc. č. 853/6 (trvalý travní porost), parc. č. 853/7 (trvalý travní 
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porost), parc. č. 854/4 (vodní plocha), parc. č. 854/5 (vodní plocha), parc. č. 854/6 (vodní 
plocha), parc. č. 854/9 (vodní plocha), parc. č. 854/10 (vodní plocha), parc. č. 857/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 857/9 (trvalý travní porost), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 888 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dobroslavice. 

 
Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení 
stavby, vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Jedná se o doplnění stávající stokové sítě  a stavbu ČOV. 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO 01.1 Splašková kanalizace 
Bude vybudována splašková kanalizace, stoka "E" která bude odvádět splaškové vody od u. 
Přerovské jižním směrem přes ul. U Břízek směrem do ul. Na Výsluní na čerpací stanici ČS2. 
Na stoku "E" bude napojena stoka "E-1" do šachty Š8. Na kanalizaci budou napojeny odbočky 
pro napojení splaškových kanalizačních přípojek od nemovitosti v povodí stoky. Kanalizace 
bude provedena z PP plnostěnného DN250, SN12 v celkové délce 335,85 m. Na kanalizaci 
bude napojeno 12ks kanalizačních přípojek DN150 viz SO 01.1.1. Stoka "E-1" bude provedena 
z kanalizačních trub PP plnostěnných DN250, SN12 v celkové délce 41,00 m. Na kanalizací "E-
1" budou napojeny 3ks přípojek. 
SO 01.2 - Kanalizace tlaková 
Bude vybudována tlaková kanalizace, výtlak z čerpacích stanic. Bude realizováno potrubí 
výtlaku "VC" z ČS1 z HDPE SDR11, d110x10mm v délce 130,62 m uložené v ul. U Lesa a ul. 
27. dubna. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do koncové šachty 61 stoky F. Potrubí výtlaku "VA" z 
ČS2 bude provedeno z HDPE SDR11 d110x10mm v délce 110,95 m a bude uloženo podél 
komunikace ul. Na Výsluní a bude zaústěno do šachty S65 stoky FI. Výtlak "VB" z ČS3 z HDPE 
SDR11 d140x12,7 v délce 418,46 m bude uložen podél komunikace ul. Na Výsluní a ul. Na 
Svobodě a bude zaústěn do šachty S44 stoky AII. 
SO 01.3 - Kanalizace jednotná 
Bude vybudována nová jednotná kanalizace, stoka "A" (propojení stokové sítě od OK3 na 
čistírnu odpadních vod 800 EO) z potrubí PP plnostěnného SN12, DN300 v délce 152,16 m,  
DN250 v délce 202,31 m a trub DN800 v délce 18,07 m a škrtící trať DN150 v délce 49,07 m. 
Na stoce bude vybudována odlehčovací komora OK3. Z odlehčovací komory bude vedena 
odlehčovací stoka DN800, která bude zaústěna do bezejmenného vodního toku ID10216934, 
jehož správcem je Povodí Odry, státní podnik.  
Bude vybudována jednotná kanalizace "A-1" v ul. Osvobození od místa napojení na stoku "A", 
šachty S18 po šachtu S6 v ul. Osvobození.  Stoka "A-1" bude z kameninových trub DN800 v 
délce 45,94m a DN600 v délce 141,20m. Na kanalizaci budou přepojeny přípojky stoky, které 
jsou v současné době napojeny na stoku "C" a stoku "A" v rušených úsecích. Bude provedeno 
zrušení stoky "C" v ul. Osvobození po šachtu Š68 v celkové délce 277,55 m. Stávající přípojky 
budou přepojeny na kanalizaci "A-1". 
Bude vybudována nová jednotná kanalizace, stoka "B" v ul. Zauličí z kameninových trub DN300 
v celkové délce 295,88 m. Kanalizace bude napojena na stoku "A-1" DN800, do šachty ŠA1. V 
rámci kanalizace budou vybudovány kanalizační odbočky ve veřejně přístupných pozemcích, 
pro napojení přípojek od jednotlivých nemovitostí v místě stavby.  
Bude vybudována nová jednotná kanalizace, stoka "D" v ul. Na Výsluní z kameninových trub 
DN400 v délce 239,110m a kameninových trub DN500. Kanalizace bude propojovat 
odlehčovací komoru OK2  a stoku E v šachtě S39. Na stoku, do šachty S54 budou propojeny 
stávající stoky "F" z ul. Spartakiádní a stoka "FI" z ul. Na Výsluní. Na stoce "D" bude 
vybudována odlehčovací komora OK2.  Bude vybudovaná kanalizace "D-1" z kameninových 
trub DN 150 délky 9,0 m, DN 200 délky 3,0 m a sklolaminátových trub DN 2400 délky 3,0 m, 
která bude propojovat odlehčovací komoru OK 2 s čerpací stanicí ČS 3. 
Bude provedená nová odlehčovací stoka "F" s napojením na stávající vyústní objekt.  
Odlehčovací stoka bude provedena z trub PP DN600 v celkové délce 108,23m. Stávající 
odlehčovací stoka bude vybourána v celé délce. 



Č.j. HLUC/56405/2017/OV/Tc str. 3 

 
Bude vybudována nová jednotná kanalizace FI v ul. Na Výsluní DN300 v délce 103,34m z 
kameninových trub. Jedná se o propojení kanalizace v ul. Přerovské v šachtě 34 do koncové 
části stoky "FI",DN300 ul. Na Výsluní do šachty S66.  
Bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace DN300 stoky "FI" v ul. Na Výsluní. Na stoce 
budou osazeny nové revizní šachty ve vzdálenost 50m od sebe. Budou realizovány dvě nové 
šachty DN1000. 
Bude provedeno propojení stávající stoky "C", DN300 z šachty S68 na st. stoku "A" v šachtě 
Š9. Propoj, bude proveden z kameninových trub DN 300, v délce 10,60m.  V rámci propoje 
budou provedeny dvě nové prefabrikované šachty DN1000. 
Bude provedeno propojení stávající kanalizace "BII", DN400 na kanalizaci "AI" DN400 
kameninovým potrubím DN400 v délce 7,00m a dvěma novými prefabrikovanými šachtami 
DN1000.  
Bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace "H", DN300 v ul. U Lesa. Na stávající 
kanalizací budou osazeny 3 nové revizní šachty a dvě stávající šachty budou vybourány a 
nahrazeny novými.  V délce 48,44 m bude stávající kanalizace (rekonstruována) vybourána a v 
místě bude realizována nová část, na které bude realizována odlehčovací komora OK1. 
Odlehčovací stoka bude zachována. Z odlehčovací komory bude realizována nová kapacitní 
stoka, která bude odvádět ředěné splaškové vody na ČS1.  
Bude provedena rekonstrukce kanalizace DN400 stoky "AII" v ul. Přerovské v délce 163,75m. 
Kanalizace bude v úseku S29 po S44 vybourána a nově realizována v místě původní 
kanalizace. Kanalizace v délce 163,75 m bude provedena z kameninových trub DN400. V 
koncové šachtě S44 bude napojena stoka "E" z ulice na Nové DN400.   
Bude provedeno zrušení stávající odlehčovací stoky "E" od šachty S39 v ul. Na Výsluní po 
stávající vyústní objekt, včetně zrušení vyústního objektu. Bude zrušeno potrubí DN400 v délce 
110,14 m a DN500 v délce 26,42 m. 
SO 01.3.1 - Přípojky jednotné kanalizace 
V rámci tohoto objektu je vybudování kanalizačních přípojek jednotné kanalizace a přepojení st. 
přípojek na nové (rekonstruované) části kanalizace. 
SO 01.3.2 - Manipulační plochy 
Budou vybudovány manipulační plocha č. 1 k čerpací stanici splaškových vod čs2 napojena na 
ul. Na Výsluní, manipulační plocha č. 2 k odlehčovací komoře OK3, která bude napojena na ul. 
Na Výsluní a manipulační plocha č. 3 k čerpací stanici ČS3, která bude napojena na ul. Na 
Výsluní.  
SO 01.3.3 - Účelová komunikace k OK3  
Účelová komunikace k odlehčovací komoře OK3 v celkové délce 43,36 m. Komunikace je 
navržena s netuhým živičným krytem. Komunikace bude ukončena nezpevněnou krajnicí šířky 
0,5 m ze štěrkodrti. Srážkové vody z komunikace budou odváděny jednostranným příčným 
sklonem do rigolu, který bude sveden do horské vpusti, která bude napojena na stávající 
jednotnou kanalizaci.  
SO 01.4 - Čerpací stanice na stokové sítí 
Jsou navrhovány čerpací stanice splaškových vod ČS1, ČS 2 a ČS3. ČS1 bude vybudována v 
ul. U Lesa, dimenzována pro přítok 0,84l/s. ČS2 bude v ul. Na Výsluní, dimenzována pro přítok 
0,25l/s. ČS 3 bude v ul. Na Výsluní, dimenzována pro přítok 8,10l/s.  
SO 01.5 - Přípojky NN pro čerpací stanice 
Tento stavební objekt řeší vybudování NN přípojek pro tři čerpací stanice. 
SO 02 - ČOV 800 EO 
Bude vybudována čistírna odpadních vod pro 800 EO, která bude umístěna jihozápadně od 
obce Dobroslavice v nezastavěné části obce. V rámci ČOV bude vybudována účelová 
komunikace, která bude dopravně napojena na místní komunikaci ul. Osvobození. Dále budou 
pro napojení ČOV realizována vodovodní přípojka a přípojka NN a oplocení ČOV. SO 02.1 - 
ČOV - Stavební část 
Stavební část ČOV obsahuje podzemní a nadzemní část. Technologie čistírny odpadních vod je 
umístěna v železobetonových nádržích pod úrovní terénu. Obsahují denitrifikační nádrže, 
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aktivační nádrže a kalové nádrže. Aktivační nádrže jsou otevřené, lemovány kompozitovým 
zábradlím, kalové a denitrifikační nádrže jsou zakryty betonovým stropem. Vstup do jímek je po 
žebřících z úrovně  0,000. Na objekt navazuje podzemní objekt česlí a drapákem. Nadzemní 
část objektu ČOV bude provedena nad podzemními nádržemi. Jedná se o jednoduchou, 
přízemní stavbu obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou. Výška od terénu po hřeben 
střechy činí 7,36 m. Nadzemní část obsahuje místnost dmýchárny, velínu, strojovny a 
hygienického zařízení s WC a umývárnou.  
SO 02.4 - ČOV - Vodovodní přípojka 
Jedná se o vybudování vodovodní přípojka pro čistírnu odpadních vod, která bude napojena na 
stávající vodovod DN150 PVC na parcele č. 848/4 (polní cesta). Vodovodní přípojka bude 
vedena přes nezpevněné plochy do čistírny odpadních vod. Vodoměrná sestava bude umístěna 
v objetu ČOV. Před vodoměrnou sestavou bude osazen redukční ventil. Vodovodní přípojka 
bude provedena z potrubí PE SDR11 d32x3,00mm v délce 78,54m.  Potrubí, tvarovky a 
armatury přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou musí splňovat požadavky 
dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a 
vyhláškou č. 409/2005 Sb. ve smyslu pozdějších změn a doplňků. Materiál potrubí, jeho vnitřní 
ochrana a ochrana ostatních zařízení vodovodního potrubí nesmí nepříznivě ovlivnit jakost a 
zdravotní nezávadnost vody dopravované potrubím. 
SO 02.6 - ČOV - Obtok, nátok a potrubí odtoku z ČOV 
Bude provedeno potrubí odtoku DN300 z ČOV a potrubí obtoku DN300 z PP plnostěnného 
hladkého SN16. V rámci tohoto objektu bude proveden vyústní objekt do bezejmenného 
vodního toku, který je levobřežním přítokem  Plesenského potoka (IDVT 10216934). 
SO 02.7 - ČOV - Přípojka NN  
Odběrné elektrické zařízení (NN 0,4kV) bude provedeno napojením do přípojkové skříně HDS 
umístěné na betonovém sloupu situovaném na rozhraní parcel č.857/9 a 551/1.  (ulice 
Osvobození). Přípojková skříň bude umístěna na sloupu a bude osazena společností ČEZ 
Distribuce a.s.  
V přípojkové skříni budou osazeny pojistkové vložky PN000 80A, na které bude napojen nový 
kabel CYKY-J 4x25mm2 vedoucí v zemi do nového plastového pilíře RE situovaného na 
pozemku p.č. 857/9 ve vzdálenosti do 2 až 3m od tohoto sloupu. Elektroměrový rozváděč RE 
bude připraven pro přímé jednosazbové měření a osazen třífázovým jističem s hodnotou 63A, 
charakteristika C.   
Z elektroměrového rozváděče bude kabelem CYKY-J 4x25 napojen hlavní rozváděč RH uvnitř 
objektu ČOV.  Kabel přípojky NN bude ukončen na hlavním vypínacím prvku rozváděčů RH. 
SO 02.8 - Účelová komunikace, terénní úpravy 
Komunikace navržena s netuhým živičným krytem s konstrukcí pro třídu dopravního zatížení VI 
a návrhovou úroveň porušení D1. Komunikace bude ukončena nezpevněnou krajnicí š.0,5 ze 
štěrkodrti. Komunikace je z části vedena v úrovni stávajícího terénu, od staničení km 0,08 v 
zářezu. Maximální podélný sklon komunikace je 12,0 %. Dešťová voda z komunikace je 
svedena základním příčným sklonem vozovky 2,7 % a dále přes štěrkové krajnice do 
odvodňovacích rigolů. Rigoly jsou zpevněné příkopovou tvárnici do podkladního betonu a jsou v 
min. podélném sklonu 0,3 %. Odvedení dešťové vody z rigolů je navrženo přes montované 
horské vpusti s kalovým prostorem do nové dešťové kanalizace.   Zemní pláň ve sklonu 3% 
bude odvodněna trativodem, který bude vyveden do terénu. Na trativodu DN 00 budou 
umístěny 2 revizní šachty DN 325.  
SO 02.8.1 - Ochrana VTL stávajícího plynovodu 
V rámci SO 02.8.1 je řešena dodatečná ochrana stávajícího VTL plynovodu DN 500, který je 
bude vedený v násypu plánované příjezdové komunikace (SO 02.8). 
SO 02.9 - ČOV - Oplocení 
Je navrženo oplocení ze čtyřhranného (oka 50x50mm) drátěného pozinkovaného pletiva s 
plastovým povlakem, výšky 1,5 m, barva zelená (RAL 6005). V horní úrovni sloupků budou 
nataženy 2 řady ostnatého drátu. Povrchová úprava ostnatého drátu bude provedena žárovým 
pozinkováním. Celková výška oplocení včetně ostnatého drátu od terénu činí 1,95m. Délka 
oplocení (včetně brány a branky) činí cca 103,00m. Pro vstup do areálu bude vedle posuvné 



Č.j. HLUC/56405/2017/OV/Tc str. 5 

 
brány osazena branka velikosti 1000x1900mm. Konstrukce brány je z jäcklových uzavřených 
profilů. Základové betonové patky (C25/30 XF2) sloupků branky půdorysného rozměru 
500x500mm, výšky 800mm), hloubka založení bude 1000mm pod úrovní upraveného terénu. 

 

a) druh a účel umisťované stavby, 

vodní dílo 

b) katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se 
stavba umisťuje, 

na pozemku parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 342 (ostatní 
plocha), parc. č. 343 (ostatní plocha), parc. č. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 
(zahrada), parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 353 (zahrada), parc. č. 355 
(zahrada), parc. č. 357 (zahrada), parc. č. 359/1 (zahrada), parc. č. 361 (zahrada), parc. č. 377 
(ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 436 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 
(ostatní plocha), parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/3 (ostatní plocha), parc. č. 534/4 
(ostatní plocha), parc. č. 534/7 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (zahrada), parc. č. 550/2 
(zahrada), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zahrada), parc. č. 560 
(zahrada), parc. č. 565/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 588 (ostatní plocha), parc. č. 
591 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 815/1 (lesní pozemek), parc. č. 820 
(trvalý travní porost), parc. č. 821 (lesní pozemek), parc. č. 825 (trvalý travní porost), parc. č. 
835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 
853/4 (trvalý travní porost), parc. č. 853/6 (trvalý travní porost), parc. č. 853/7 (trvalý travní 
porost), parc. č. 854/4 (vodní plocha), parc. č. 854/5 (vodní plocha), parc. č. 854/6 (vodní 
plocha), parc. č. 854/9 (vodní plocha), parc. č. 854/10 (vodní plocha), parc. č. 857/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 857/9 (trvalý travní porost), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 888 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dobroslavice. 

Část stavby, která podle § 103 odst. 1, písm. e) 10 stavebního zákona nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu: vodovodní, kanalizační a energetické přípojky. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí. 
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu § 158 

stavebního zákona. 
3. Stavba nebo její část, která nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu 

bude provedena podle ověřené dokumentace pro územní řízení. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

4. Stavebník je povinen zajistit soulad prostorové polohy stavby nebo její části, která 
nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu s dokumentací pro územní 
řízení. 

5. Při provádění stavby nebo její části, která nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu, je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Současně budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

6. Stavba bude napojena na místní  novým sjezdem. 
7. Budou dodrženy podmínky: 

• Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství závazné 
stanovisko dne 11.7.2017 č.j. OSH/20495/2017/VL 
koordinované závazné stanovisko 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
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Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") vydává orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
podle § 15 písm. n) zákona toto vyjádření/stanovisko: 
Městský úřad po posouzení všech předložených, zákonem stanovených podkladů podle 
ustanovení § 9 odst. 6 zákona a ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona: 
II. stanovuje žadateli z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
1. Výměra odnímané zemědělské půdy uvedená v tomto souhlasu je maximální a nebude 
překročena.  
2. Podle § 8 zákona zajistí žadatel na vlastní náklad uložení kulturních vrstev půdy a 
hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin na oddělených deponiích do doby jejich 
využití. Dále zajistí jejich řádné ošetřování a ochranu před zaplevelením, erozí, odnosem a 
odcizením. 
3. Svrchní kulturní vrstva popř. i hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina bude před 
zahájením stavby skryta po celé dotčené ploše v rozsahu cca 1496 m2 v mocnosti min. 0,23 
m dle bilance skrývek, stanovené na základě doloženého pedologického posudku, 
získaného terénní rekognoskací dotčené lokality a provedením pedologické sondáže.  
4. Tato zemina o předpokládaném objemu cca 344 m3 bude oddělena od ostatních 
výkopových materiálů a bude deponována ve figuře na dotčených pozemcích. Zemina bude 
následně využita ke zvýšení mocnosti orniční vrstvy na nezastavěné části dotčených 
pozemků.  
5. Stavební práce budou na pozemcích prováděny především v době vegetačního klidu a co 
nejméně bude narušena organizace zemědělského půdního fondu. 
6. O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením, přemístěním a následným využitím 
těchto zemin vede žadatel protokol (pracovní deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vyhláška").  
Ochrana vod 
Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, jako vodoprávní 
úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako 
dotčený orgán, ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu  
I. 
vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona kladné závazné stanovisko pro územní řízení 
ke stavbě " Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800EO)", vyjma stavebních objektů, k nimž 
netřeba povolení dle vodního zákona, a které jsou navrhovány na pozemcích, na nichž se 
nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, a k 
nimž je vydáván souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. 
Závazné stanovisko se uděluje za dodržení těchto podmínek: 
1. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o 
závazné stanovisko. Veškeré změny stavby, které se dotýkají zájmů chráněných vodním 
zákonem, budou předem projednány s vodoprávním úřadem. 
2. Kanalizační přípojky budou přepojeny na navrhovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu až 
po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání navrhované kanalizace. 
3. Úpravou koryta vodního toku nesmí dojít ke zmenšení kapacity koryta vodního toku, 
úprava bude plynule navazovat na koryto vodního toku před a za úpravou. 
Vodní tok bude v místě nového výustního objektu pročištěn od naplavenin až na rostlé dno. 
II. 
vydává závazné stanovisko, kterým uděluje v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona souhlas ke stavbě " Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800EO)" SO 02 - ČOV 800 
EO , SO 02.1 - ČOV - Stavební část, SO 02.2 - ČOV - Elektroinstalace, SO 02.3 - ČOV - 
Vzduchotechnika, SO 02.4 - ČOV - Vodovodní přípojka, SO 02.5 - ČOV - Zdravotechnika, 
SO 02.7 - ČOV - Přípojka NN, SO 02.8 - ČOV - Účelová komunikace a terénní úpravy (dále 
jen "stavba") navrhované na pozemcích parc.č. 853/4, 854/4, 854/5, 854/6 a 857/1 v k.ú. 
Dobroslavice, v kraji Moravskoslezském, které jsou pozemky, na kterých se nachází koryto 
vodního toku a pozemky s těmito pozemky sousedícími a stavba může ovlivnit vodní 
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poměry v dané lokalitě. Stavbou bude dotčen bezejmenný vodní tok, který je levobřežním 
přítokem Plesenského potoka (IDVT 10216934) v ř. km 0,6920. Stavba se nachází v povodí 
vodního útvaru HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odra, číslo hydrologického 
pořadí 2-02-03-0260.  
Souhlas se stavbou je udělován za těchto podmínek: 
1. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o 
závazné stanovisko. Veškeré změny projektu mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě 
musí být projednány a odsouhlaseny vodoprávním úřadem Městského úřadu Hlučín. 
2. Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu právnímu subjektu 
Povodí Odry, státní podnik, vodohospodářskému provozu Ostrava (tel. č. 596237121, e-
mail: ostrava.vhp@pod.cz), kterému bude rovněž oznámen i kontakt na osobu odpovědnou 
za stavební činnosti. 
3. V korytě vodního toku a v jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební 
materiál, technika, či jiné předměty, které by bránili plynulému odtoku vod. 
Závazné stanovisko k územnímu řízení předmětné stavby 
Odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako věcně a 
místně příslušný správní orgán státní správy ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. d) zák. č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává po 
posouzení předložené žádosti  
a přiložené projektové dokumentace pro územní řízení předmětné stavby z hlediska 
záležitostí spadajících do oblasti silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 4 odst. 
2 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a jiné úkony stavebního úřadu toto závazné stanovisko 
Po prostudování předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby, v rámci čehož 
byla stavba posuzována z hlediska zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, správní orgán došel k závěru, že za předpokladu respektování 
požadavků ve vztahu k zákonu  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. § 10 - 
připojování sousedních nemovitostí k pozemní komunikaci, § 25 - zvláštní užívání 
pozemních komunikací .  ) s aktuálně vyhotovenou dokumentací, vyprojektovanou projekční 
kanceláří Projekt 2010, s.r.o., Ostrava Vítkovice, sloužící jako podklad pro územní řízení 
stavby "Dobroslavice - kanalizace a ČOV  
(800EO)" lze souhlasit za těchto podmínek: 
- návrh příjezdové komunikace k objektu ČOV bude řešen tak, že vozovka příjezdové 
komunikace bude plynule napojena na stávající ukončení krytu vozovky MK Osvobození; 
- návrh umístění příjezdové komunikace k objektu ČOV bude respektovat plánovanou 
výstavbu dálkového plynovodu 1082 STORK II - VTL PLYNOVOD (LIBHOŠŤ - HAŤ); 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závazné 
stanovisko dne 9.5.2017 č.j. S-KHSMS 21482/2017/OP/HP 
Souhlas se váže na splnění následujících podmínek: 
K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit: 
a) doklad o vhodnosti požitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 
409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku  s 
vodou  a na úpravu  vody - dále jen "vyhláška č. 409/2005 Sb.") 
b)vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle Přílohy č. 5 
vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost  a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "vyhláška č. 
252/2004 Sb. ") 

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stanovisko dne 20.6.2017 č.j. 
9773/V014589/2017/PA 
K existenci sítí pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 24.1.2017 zn. 
9773/V002360/2017/AUTOMAT 
Podmínky týkající se realizace stavby: 
Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku, provozování SmVak 
Ostrava a.s. je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození 
tohoto zařízení  a splnit následující podmínky: 
-před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení zařízení, s vytýčením prokazatelně 
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seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení provedena základě objednávky 
středisko vodovodních sítí Opava- tel. 553699131, kanalizace - středisko kanalizačních sítí 
Opava, tel. č. 553616665 
-požadujeme účast kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. na výrobních výborech 
dané stavby 
-požadujeme akceptovat závěry z výrobních výborů        

• ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 15.9.2017 č.j. 0100805503 
V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení:  
podzemní síť NN, nadzemní síť NN a VN, elektrické stanice 
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 
zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce  
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení 
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.. 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a 
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 
do výkresové dokumentace 
2. výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V 
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m 
3. zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 (Zemní práce) a při zemních 
pracích musí být dodržena vyhláška č. 324/1990 Sb. 
4. místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 
vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 333301, 
ČSN 341050 a ČSN 332000-5-52 
5. dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. 
zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem 
6. při potřeba přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po 
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození 
7. je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou 
dle ČSN 343510 
8. před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu příslušný provozní útvar 
ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní 
práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt 
9. při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a 
provedeno krytí proti mechanickému poškození 
10.bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem 
11.každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému 
provoznímu útvaru 
12.ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru 
13.po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma 
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude 
ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu 
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Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany. 
 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
     pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp.10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) 
     pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
     pro závěsné kabelové vedení 1 metr, 
 b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení 
postaveného do 31.12.1994) 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnosti 
v jejich blízkosti je však nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 
  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno: 
     1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
     2.provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 
     3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
     4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením, 
     5.vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, 
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 
2.Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 
3.Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení 
vysokého napětí. 
4.Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 
5.Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na 
stožáry elektrického vedení.  
6.Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 
50 110-1. 
7.Pokud není možní dodržet body č. 1 až 4. je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,  ) 
pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 
8.V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je 
možné též požádat o zaizolování části vedení. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem 
nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako 
porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona. 
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic: 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6 zák. č. 458/2000 Sb. a je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
a) u venkovních el .stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 10 metrů, 
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c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně  nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 metry, 
d) u vestavěných el .stanic 1 metr od obestavění. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno: 
1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2.provádět bez souhlasu vlastníka  zemní práce, 
3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 
46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly 
mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či 
podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
5.Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 
napětí nebo stabilitu stavební části el .stanice.  
6.Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k 
rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí. 
7.Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 
8.Zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice.  

• GridServices, s.r.o. stanovisko dne 1.6.2017 č.j. 5001506503 
Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký  plynovod DN 500 
Při realizací uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v 
ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky 
dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo 
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k 
této změně, 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast 
(www.rwe-ds.cz nebo tel. 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činností 
stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení, 
4) bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8,  zákon č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je 
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení 
nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
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řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie, 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede 
příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před 
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která 
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
11) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 
EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení. 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou 
dobu trvání stavební činnosti, 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak), 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak), 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 27.4.2017 č.j. 599846/17 
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 
1.Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 
rozsahu území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním 
povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze 
skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.  
2.Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou 
součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba , je povinen se těmito 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.,  
 3.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se pouze pro případ, že 
a)existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 
b)toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK  
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost 
nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje 
do Ochranného pásma vyzval písemně  společnost  Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.  k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Radim Koňař, tel. 
596682978, 602438599, e-mail:radim.konar@cetin.cz (dále jen POS). 
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4.Přeložení SEK zajistí vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektrotechnických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen 
uhradit společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 
5.Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
6.Společnost  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly jím 
určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. 
7.Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít 
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností 
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů 
práva autorského. 
Všeobecné podmínky ochrany SEK  společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit 
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 
vlastnictví společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  a je výslovně srozuměn s 
tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a 
jsou chráněny právními předpisy.  
2.Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen 
nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
3.Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, 
nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je potřeba požádat o vydání nového 
Vyjádření. 
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby 
se jako účastník správního řízení vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, je povinen kontaktovat POS.  
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1.Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2.Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které 
budou, a nebo by mohly činnosti provádět. 
3.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež 
bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK 
příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, 
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji 
ve výkresové dokumentaci. 
4.Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupoval tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
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zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
5.Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 
6.V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem 
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
7.Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 
8.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
9.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu 
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
11.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových 
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 
12.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
13.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s 
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK.  
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 
602438599 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238462690. 
III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 
budovách nebo jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně 
kontaktovat POS a zajistit u společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
bezpečné odpojení SEK.  
2.Při provádění činností v budovách nebo jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy 
provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1.Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení 
SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).  
2.V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené 
dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 
3.Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických 
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sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve 
věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů 
(včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není 
oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a 
rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit 
ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či 
přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových 
tras společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad 
zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, 
atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je 
stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání 
podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je 
zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25m resp. 
kruhem 25 m kolem vysílacího radiového zařízení. 
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti 
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen 
kontaktovat POS. 
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 
V. Křížení a souběh se SEK 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK  chráničkami s 
přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit 
a zamezit vnikání nečistot.  
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy 
hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby 
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny 
v hloubce menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního 
vedení PVSEK. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit 
(např. zabetonováním). 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší 
než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat 
zakreslení v příčných řezech, 
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, 
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré 
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případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od 
kabelovodu. 

• Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 18.5.2017 č.j. LCR 109/000711/2017 
Lesy České republiky, s.p., zastoupené generálním ředitelem Ing. Danielem Szórádem, 
Ph.D., na základě jeho jmenování do funkce generálního ředitele státního podniku Lesy 
České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava, dle pověření zastoupena Ing. Janem Honsou 
lesním správcem, vyjadřují SOUHLAS s umístěním a provedením výše uvedené stavby a 
zároveň s odstraněním stávající stoky "E" DN 500, dle předložené projektové 
dokumentace, na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s.p., a to pouze za současného 
dodržení následujících podmínek:  
1. Stavba kanalizace realizovaná na výše uvedených pozemcích bude provedena dle 
předložené projektové dokumentace. Kopie části situačního výkresu opatřeny razítkem LS 
 a číslem jednacím jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.   
Nové potrubí na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s.p. bude uloženo v chráničce a 
provedeno z takového materiálu a v takové hloubce, aby nemohlo být zničeno či poškozeno 
v rámci pojezdu těžké lesní techniky, odvozních souprav (až 50t) a ve spojení s 
prováděním těžebních, pěstebních a dalších opatření souvisejících s pěstováním lesa a 
využitím pozemku dle jeho druhu.  
3. Zrušení stávající stoky "E" na pozemku p.č. 815/1 bude provedeno odstraněním potrubí 
DN 500 BE a vyústního objektu, výkop bude zavezen zeminou, v horní vrstvě bude o 
mocnosti min. 20 cm obsažena původní zemina (humózní vrstva) a bude provedena 
technická rekultivace dotčené části pozemku.  
4. Čerpací stanice ČS 1 bude umístěna tak a provedena takovým způsobem, aby 
stavebními prácemi ani ochranným pásmem nebyl lesní pozemek p.č. 645/4 dotčen a aby 
bylo možné po realizaci stavby užívat obecní komunikaci pro vjezd těžké lesní techniky do 
přilehlých lesních porostů.  
5. Vstup a výstup potrubí bude na pozemku p.č. 821 opatřen tyčemi výšky min. 1,5 m 
nad terénem s patřičným barevným značením.  
6. Na LS Ostrava byly doručeny samostatné záborové elaboráty s vyznačenými 
plochami určenými k provedení stavby na výše uvedených pozemcích (v měřitku 1: 1000 s 
uvedenými výměrami záborů). Tyto odsouhlasené záborové elaboráty budou sloužit jako 
podklad pro jednání s Orgánem státní správy lesů o dočasném odnětí částí dotčených 
pozemků z PUPFL pro provedení stavby.  
7. Před zahájením stavebního řízení bude na základě žádosti uzavřena Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene s úplatou. Tato se bude účtovat od data vstupu na 
pozemek do zavkladování věcného břemene (VB).  
8. Před vstupem na pozemky investor zajistí na dobu provádění stavby vydání Rozhodnutí 
o dočasném odnětí dotčených části výše uvedených pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. Po nabytí právní moci Rozhodnutí o dočasném odnětí bude jeho ověřená kopie 
neprodleně doručena na LS Ostrava.  
9. Součástí Rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků z PUPFL, bude projekt následné 
technické případně biologické rekultivace dotčené části pozemků určených k plnění funkcí 
lesa.  
10. Trvalé omezení pozemků plnění funkcí lesa bude řešeno po ukončení a zaměření 
stavby, včetně jejího ochranného pásma, a to na základě samostatné žádosti a zhotovení 
geometrického plánu pro zřízení věcného břemene, který bude předložen k odsouhlasení 
na LS Ostrava.  
ll. LČR, s. p. budou uhrazeny škody na produkčních funkcích lesa vzniklých dočasným 
odnětím a následně i trvalým omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 
znaleckého posudku, který bude v jednom vyhotovení předložen LS Ostrava k 
odsouhlasení a uplatnění. Údaje LHP pro dotčené pozemky budou zhotoviteli výpočtu 
poskytnuty úplatně LS Ostrava.  
12. Připadnou objednávku nebo smlouvu k fakturaci škod na produkčních funkcích lesa 
nutno dodat společně se znaleckým posudkem.  
13. Vstup na pozemek bude umožněn po předložení Rozhodnutí o dočasném odnětí 
pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s nabytím právní moci v 
časovém rozpětí tak, jak bude určeno v předmětném Rozhodnutí orgánu státní správy lesa 
a uzavřené úplatné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.  
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14. Zahájení stavebních prací bude oznámeno vlastníkovi pozemku 1 měsíc před 
zahájením  
stavby doporučeným dopisem.  
15. Požadujeme, aby před započetím prací v souvislosti s výše uvedenou stavbou 
nechal stavebník na své náklady vytýčit hranici p.č. 646 k.ú. Dobroslavice sousedící s 
lesním pozemkem p.č. 645/4 vše v k.ú. Dobroslavice odpovědnou osobou (geometr),  
není-li tato v terénu jasně stabilizovaná měřičskými body a také budoucí umístění ČS 1. ~  
Toto bude odsouhlaseno' příslušným pracovníkem LS Ostrava (revírník pan Karel 
Robenek, tel. 724523 590), o čemž bude sepsán krátký zápis, jehož jedno oboustranně 
podepsané vyhotovení bude doručeno na LS Ostrava. Po ukončení prací bude provedena 
závěrečná kontrolní prohlídka s pracovníkem LS Ostrava a bude taktéž vyhotoven zápis, 
jehož kopii doručí stavebník ihned na LS Ostrava.  
16. Hranice dočasného záboru lesního pozemku v terénu bude před zahájením prací 
jednoznačně vyznačena a protokolárně odsouhlasena pověřeným zástupcem Lesní správy 
Ostrava (pan Karel Robenek, tel. 724523 590) zápisem ve stavebním deníku. K tomuto 
úkonu mu bude předloženo k nahlédnutí toto vyjádření včetně příloh, odsouhlasený 
záborový elaborát, rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku z PUPFL, Smlouva o smlouvě 
budoucí s nájemní smlouvou a platné územní rozhodnutí.  
17. Dřevní hmota, nacházející se v pracovním pruhu, je vlastnictvím LČR, s. p.  
18. Stromy odsouhlasené ke kácení budou předem označeny. Způsob označení, 
adjustace, uložení dřevní hmoty a způsob likvidace těžebních zbytků (hmoty nehroubí) určí 
revírník a bude proveden zápis, který podepíší obě strany a jehož jedna kopie tohoto 
protokolu bude min. jeden kalendářní týden před prováděním prací doručena na LS 
Ostrava, druhá pak příslušnému revírníkovi.  
19. Provedení případných nutných ořezů bude konzultováno a odsouhlaseno 
revírníkem.  
V případě dohody budou ořezy provedeny v rovině kmene a opatřeny pigmentovaným 
nátěrem zabraňujícím vstupu hniloby a dřevokazného hmyzu do ran. Druh přípravku bude 
odsouhlasen revírníkem - samostatným písemným zápisem, který podepíší obě strany. 
Kopie tohoto protokolu bude min. jeden kalendářní týden před prováděním těchto prací 
prokazatelně stavebníkem doručena na LS Ostrava.  
20. Stromy nacházející se v těsné blízkosti staveniště budou chráněny bandáží nebo 
bedněním o výšce min. 2 m.  
21. Bude provedena skrývka svrchní humusové vrstvy (cca 20 cm), ta bude deponována 
zvlášť na okraji pracovního pruhu a po záhozu výkopu původní zeminou bude rozprostřena 
zpět.  
22. Přilehlé pozemky a části pozemků určené k plnění funkcí lesa, mimo vyhrazený 
dočasný zábor, nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, 
stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů a  
nebudou zde prováděny zásahy do lesního porostu.  
23. Po ukončení stavby, před zahájením řízení o trvalém provedením závěrečné kontrolní 
prohlídky a současně  
omezení lesního pozemků a před vydáním kolaudačního  
souhlasu bude:  
- zaměřena trasa skutečného umístění potrubí, které je na pozemcích s právem hospodařit 
LČR, s.p.  
- kopie tohoto zaměření v katastrální mapě a čitelném měřítku bude doručena na LS 
Ostrava k odsouhlasení.  
Věcné břemeno bude určeno umístěním potrubí, tj. jeho délkou a dále pak šířkou, která 
bude obsahovat DN potrubí (tj. 0,25 ml a šířku ochranného pásma na každou stranu od 
vnějšího pláště potrubí. (Šířku ochranného pásma dle hloubky uložení potrubí investor 
doložil.  
- vyhotoven geometrický plán pro zřízení věcného břemene.  
vstup a výstup potrubí bude na pozemku p.č. 821 stabilně označen tyčemi (plast, kov) min. 
výšky 1,5 m nad terénem v patřičném barevném provedení  
pozemky urovnány, prosty odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, 
vypouštění odpadních a dešťových vod a budou bez vzniku bezodtokých míst  
- provedeno předání dotčených lesních pozemků zpět s provedením řádné technické 
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rekultivace a rekultivace biologické (minimálně zatravněním) a ochranné pásmo kanalizace 
bude zatravněn, o čemž bude vyhotoven předávací protokol (revírník pan Karel Robenek, 
tel. 724523 590), jehož kopii zašle stavebník na LS Ostrava.  
. Po dokončení stavby na odsouhlasený rozsah záboru lesního pozemku dle GP investor 
zajistí vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů o trvalém omezení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a na základě žádosti a tohoto pravomocného rozhodnutí 
bude sepsána Smlouva o zřízení věcného břemene.  
25. Do úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inž. sítě budou vepsány 
a protistranou budou akceptovány požadavky stran vlastníka dotčených a zatížených 
pozemků, jako:  
- v případě obnažení potrubí a dalších součástí kanalizace či jejich poškození, vzniklého v 
důsledku pojezdu techniky v rámci běžné lesnické činnosti, bude toto uvedeno do 
náležitého stavu vlastníkem tohoto potrubí na jeho náklad.  
- Nebudou požadovány kompenzace vzniklé újmy, která vznikla/vznikne na stavbě (ať jíž 
na její nadzemní či podzemní části) při provádění řádného lesnického hospodaření. (Řádné 
lesnické hospodaření tzn. např. úkony spojené s přibližováním a odvozem dříví po výše 
uvedených pozemcích)  
26. K vypořádání majetkových poměrů budou použit výhradně vzory tiskopisů LČR s.p ..  
27. Investor ke každé další žádosti na LS Ostrava, která se týká výše uvedené stavby, 
přiloží vždy kopii tohoto vyjádření.  

• Povodí Odry, státní podnik stanovisko dne 29.5.2017 č.j. 06472/9233/57.06/2017 
Jako správce povodí souhlasíme  se záměrem projektované stavby. Požadujeme splnění 
následujících podmínek: 
-úpravou koryta vodního toku nesmí dojít ke zmenšení kapacity koryta vodního toku, 
úprava (gabionové matrace) bude plynule navazovat na koryto vodního toku před a za 
úpravou  
-oba výustní objekty budou zhotoveny dle předložené projektové dokumentace  
vodní tok bude v místě nového výustního objektu pročištěn od naplavenin až na rostlé dno 
-případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy při úpravě odsouhlasené PO nebo při 
úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme projednat v 
předstihu s odpovědným zástupcem našeho vodohospodářského provozu Ostrava (ved. 
Ing. Jan Ondrejček, MBA, tel.č. 596237 121, mob. 602522167)  
-souhlas ke vstupu na pozemky státu, k nimž má právo hospodaření Povodí Odry, státní 
podnik a uzavření příslušné smlouvy je nutno projednat s majetkovým odborem správy 
Povodí Odry, státní podnik. V případě neuzavření smlouvy nelze toto vyjádření považovat 
za souhlas se vstupem na tyto pozemky.  
-úprava koryta vč. úpravy koryta v místech vyústění odlehčení a vyústění z ČOV zůstane  
v majetku investora stavby.  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00  Ostrava 

 
Odůvodnění: 
Dne 1.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel dne 1.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. 
Žádost byla doplněna dne 19.9.2017 a bylo pokračováno v řízení. 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení přísluší: 
- podle § 85 odst. 1 písm. a)   žadateli - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 1235/169, 709 00  Ostrava, 
- podle § 85 odst. 1 písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – 
Obec Dobroslavice 
- podle § 85 odst. 2 písm. a) vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn (není-li sám žadatelem) nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k pozemku na 
kterém má být stavba umístěna - . Ing. Dagmar Bučková, Obec Dobroslavice,  Miloš Zíka, 
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Luděk Schön,  Jana Klišová,  Petr Dědoch,  Mgr. Pavla Dědochová, Petr Klekner, Radomíra 
Kleknerová, David Levčík,  Markéta Levčíková, Daniel Sláčala, Milan Vyvial, Zdeňka Vyvialová,  
MUDr. Jitřenka Šuralová, Anna Vláčilová, Lesy České republiky, s.p., Hana Čogalová,  Jiří 
Klapetek, Alena Klapetková, Ondřej Chodníček, Radim Konečný, Kamila Konečná,  Kristina 
Sommerová, Ludmila Bisová,  Eliška Sollichová, Ladislava Kopecká,  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.,  ČEZ Distribuce, a. s.,  GridServices, s.r.o.,  Povodí Odry, státní podnik,  
- podle § 85 odst. 2 písm. b) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno – viz přiložený situační výkres 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a 
vlastníka pozemku pouze obci a vlastníkům pozemků a staveb na nich, které mají společnou 
hranici se stavebním pozemkem parc. č. 205, 299, 342, 343, 344, 351, 352, 353, 355, 357, 
359/1, 361, 377, 393, 436, 488/1, 534/1, 534/3, 534/4, 534/7, 550/1, 550/2, 551/1, 552/1, 552/2, 
553, 558, 560, 565/1, 588, 591, 646, 815/1, 820, 821, 825, 835/1, 836, 848/4, 853/4, 853/6, 
853/7, 854/4, 854/5, 854/6, 854/9, 854/10, 857/1, 857/9, 887, 888 v katastrálním území 
Dobroslavice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být 
tímto povolením přímo dotčena. 

Spolek AOPK z.s. požádal dne 13.5.2017 Městský úřad Hlučín, jakožto orgán státní správy, aby 
byl v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“) předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných 
správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, chráněné 
podle tohoto zákona. 

Účast spolků (respektive dříve občanských sdružení) ve správních řízeních je upravena v § 70 
odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle této úpravy je občanské sdružení nebo 
jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny 
oprávněno požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno 
o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny, chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících 
na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Správní orgán se zabýval svou povinností informovat  AOPK z.s.  v souladu s § 70 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny v konkrétním výše uvedeném řízení. 

Podle § 2 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se ochranou přírody a krajiny se podle 
tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící 
živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické 
nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled 
a přístupnost krajiny. Podle § 2 odst. 2., písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny se ochrana 
přírody a krajiny podle tohoto zákona zajišťuje spoluúčastí v procesu územního plánování 
a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné 
krajiny. 

Stavební úřad opatřením ze dne 14.9.2017HLUC/43762/2017/OV/TC vyrozuměl spolek AOPK 
z.s.   o zahájení správního řízení. Spolek AOPK z.s.   se jako účastník řízení nepřihlásil. 
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák. č.334/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o ochraně zemědělského fondu, byl vydán v rámci koordinovaného 
závazného stanoviska  č. 137/17, které vydal Městský úřad Hlučín - oddělení silničního 
hospodářství  dne11.7.2017 spis. zn. OSH/20495/2017/VL. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od 
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  
Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e): 
a)  Záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, 
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Pozemky parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 342 (ostatní 
plocha), parc. č. 343 (ostatní plocha), parc. č. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 
(zahrada), parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 353 (zahrada), parc. č. 355 
(zahrada), parc. č. 357 (zahrada), parc. č. 359/1 (zahrada), parc. č. 361 (zahrada), parc. č. 377 
(ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 436 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 
(ostatní plocha), parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/3 (ostatní plocha), parc. č. 534/4 
(ostatní plocha), parc. č. 534/7 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (zahrada), parc. č. 550/2 
(zahrada), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zahrada), parc. č. 560 
(zahrada), parc. č. 565/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 588 (ostatní plocha), parc. č. 
591 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 815/1 (lesní pozemek), parc. č. 820 
(trvalý travní porost), parc. č. 821 (lesní pozemek), parc. č. 825 (trvalý travní porost), parc. č. 
835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 
853/4 (trvalý travní porost), parc. č. 853/6 (trvalý travní porost), parc. č. 853/7 (trvalý travní 
porost), parc. č. 854/4 (vodní plocha), parc. č. 854/5 (vodní plocha), parc. č. 854/6 (vodní 
plocha), parc. č. 854/9 (vodní plocha), parc. č. 854/10 (vodní plocha), parc. č. 857/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 857/9 (trvalý travní porost), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 888 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dobroslavice, na kterých bude předmětná stavba 
"Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO)" umístěna, se dle územního plánu nachází v těchto 
plochách: 
část záměru (doplnění kanalizační stokové sítě včetně jednotlivých stavebních objektů) se dle 
platného územního plánu Dobroslavice vydaného dne 26.6.2014 Zastupitelstvem obce 
Dobroslavice nachází částečně v zastavěném území obce, a to v ploše smíšené obytné (SV), 
ploše pro tělovýchovu a sport (OS) a v ploše veřejných prostranství (P), ploše silniční dopravy 
(DS), částečně mimo zastavěné území obce, a to v ploše zeleně přírodní (ZP), ploše lesní (L), 
ploše zeleně specifické (ZX), ploše zeleně sídelní (Z), ploše vodní plochy a toky (W) a ploše 
zemědělské (A) a částečně v zastavitelné ploše technické infrastruktury (TI). Ve všech těchto 
plochách mohou být umísťovány stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 
část záměru (ČOV 800EO) se dle platného územního plánu Dobroslavice nachází částečně 
(ČOV, část příjezdové komunikace, část kanalizačního řadu a přípojky NN) v nezastavěném 
území obce, v ploše zemědělské (A), ve které sice nepatří uvedený záměr mezi hlavní, 
přípustné či podmíněně přípustné využití, ovšem není zahrnuto ani mezi stavby, které jsou 
v dané ploše nepřípustné. Proto lze postupovat v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
Podle tohoto ustanovení lze postupovat v případě, kdy územní plán podmínky pro využití ploch 
v nezastavěném území sice může zpřísnit, nemůže však mezi přípustné využití plochy zařadit 
stavby, zařízení a jiná opatření, která § 18 odst. 5 nepřipouští. Záměr umístění stavby ČOV 
(včetně souviseních výše uvedených staveb) patří ke stavbám technické infrastruktury. Výčet 
vedení, staveb a souvisejících zařízení technického vybavení (uveden v § 2 odst. 1 písm. k) bod 
2.) je možné upřesnit při vydávání územních rozhodnutí. V § 18 odst. 5 stavebního zákona je 
uvedeno: „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, 
a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra“. Ustanovení § 
2 odst. 1 písm. k) bod 2. stavebního zákona pak uvádí, že veřejnou infrastrukturou je mimo jiné 
i „technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 
produktovody“. Předložený záměr (ČOV 800EO) je rovněž částečně (část příjezdové 
komunikace a kanalizačního řadu) navržen v zastavitelné ploše technické infrastruktury (TI). Dle 
posouzení stavebního úřadu je umisťovaná stavba v souladu s vydanou územně plánovací 
dokumentací.  
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území – navrhovaná stavba "Dobroslavice - 
kanalizace a ČOV (800 EO)"  je dle poskytnutých parametrů v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona. Posuzovaná stavba je 
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v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní 
architektonické ani urbanistické hodnoty v území. 
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území – umístění stavby "Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO) 
" na pozemcích "parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 342 (ostatní 
plocha), parc. č. 343 (ostatní plocha), parc. č. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 
(zahrada), parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 353 (zahrada), parc. č. 355 
(zahrada), parc. č. 357 (zahrada), parc. č. 359/1 (zahrada), parc. č. 361 (zahrada), parc. č. 377 
(ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 436 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 
(ostatní plocha), parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/3 (ostatní plocha), parc. č. 534/4 
(ostatní plocha), parc. č. 534/7 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (zahrada), parc. č. 550/2 
(zahrada), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zahrada), parc. č. 560 
(zahrada), parc. č. 565/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 588 (ostatní plocha), parc. č. 
591 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 815/1 (lesní pozemek), parc. č. 820 
(trvalý travní porost), parc. č. 821 (lesní pozemek), parc. č. 825 (trvalý travní porost), parc. č. 
835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 
853/4 (trvalý travní porost), parc. č. 853/6 (trvalý travní porost), parc. č. 853/7 (trvalý travní 
porost), parc. č. 854/4 (vodní plocha), parc. č. 854/5 (vodní plocha), parc. č. 854/6 (vodní 
plocha), parc. č. 854/9 (vodní plocha), parc. č. 854/10 (vodní plocha), parc. č. 857/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 857/9 (trvalý travní porost), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 888 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dobroslavice", vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V projektové 
dokumentaci pro stavební povolení bude prokázáno, že stavba vyhovuje rovněž technickým 
požadavkům pro vodní díla stanoveným vyhláškou č. 590/2002 Sb., v platném znění.  
d) požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – posuzovaný stavební záměr 
nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu – jedná se o stavbu technické 
infrastruktury 
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpis, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení – žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
"Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO)" na pozemcích "parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. 
č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 342 (ostatní plocha), parc. č. 343 (ostatní plocha), parc. č. 344 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 (zahrada), parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 353 (zahrada), parc. č. 355 (zahrada), parc. č. 357 (zahrada), parc. č. 359/1 (zahrada), 
parc. č. 361 (zahrada), parc. č. 377 (ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 436 
(ostatní plocha), parc. č. 488/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/3 
(ostatní plocha), parc. č. 534/4 (ostatní plocha), parc. č. 534/7 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 
(zahrada), parc. č. 550/2 (zahrada), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 552/2 (ostatní plocha), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 
(zahrada), parc. č. 560 (zahrada), parc. č. 565/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 588 
(ostatní plocha), parc. č. 591 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 815/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 820 (trvalý travní porost), parc. č. 821 (lesní pozemek), parc. č. 825 (trvalý 
travní porost), parc. č. 835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 
(ostatní plocha), parc. č. 853/4 (trvalý travní porost), parc. č. 853/6 (trvalý travní porost), parc. č. 
853/7 (trvalý travní porost), parc. č. 854/4 (vodní plocha), parc. č. 854/5 (vodní plocha), parc. č. 
854/6 (vodní plocha), parc. č. 854/9 (vodní plocha), parc. č. 854/10 (vodní plocha), parc. č. 
857/1 (trvalý travní porost), parc. č. 857/9 (trvalý travní porost), parc. č. 887 (ostatní plocha), 
parc. č. 888 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobroslavice", byla doložena koordinovaným 
závazným stanoviskem, které dne 11.7.2017 vydal Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, 
oddělení silničního hospodářství , pod spis.zn. OSH/20495/2017/VL, závazným stanoviskem 
HZS MSK ze dne 24.5.2017 č.j. HSOS-5144-2/2017 a závazným stanoviskem KHS MSK ze 
dne 9.5.2017 spis. zn. S-KHSMS 21482/2017/OP/HP a je v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Stavba nepodléhá posouzení podle vyhlášky č. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil návrh z hlediska územního plánování, 
z podkladů územního rozhodnutí předložených žadatelem a  ze skutečností jemu i všeobecně 
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známých zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Navrhovaná stavba se nachází na 
pozemku parc. č. 205, 299, 342, 343, 344, 351, 352, 353, 355, 357, 359/1, 361, 377, 393, 436, 
488/1, 534/1, 534/3, 534/4, 534/7, 550/1, 550/2, 551/1, 552/1, 552/2, 553, 558, 560, 565/1, 588, 
591, 646, 815/1, 820, 821, 825, 835/1, 836, 848/4, 853/4, 853/6, 853/7, 854/4, 854/5, 854/6, 
854/9, 854/10, 857/1, 857/9, 887, 888 v katastrálním území Dobroslavice, který je ve vlastnictví 
jiných vlastníků Součástí spisové dokumentace jsou smlouvy o výpůjčce sepsané s jednotlivými 
vlastníky pozemků. Umístění stavby je v souladu s regulativy platného územního plánu obce. 
Umístění rovněž odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nepodléhá posouzení podle vyhlášky č. vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Rozhodnutí, stanoviska a vyjádření sdělili: 
- Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství závazné stanovisko 

dne 11.7.2017 č.j. OSH/20495/2017/VL 
koordinované závazné stanovisko 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje závazné stanovisko dne 24.5.2017 č.j. 
HSOS-5144-2/2017 
závazné souhlasné stanovisko 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závazné 
stanovisko dne 9.5.2017 č.j. S-KHSMS 21482/2017/OP/HP 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stanovisko dne 20.6.2017 č.j. 
9773/V014589/2017/PA 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 15.9.2017 č.j. 0100805503 
vyjádření ze dne 20.7.2017 zn. 1093650438 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy  o připojení odběrného místa ze dne 19.7.2017 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  o připojení odběrného místa ze dne 13.6.2017 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy  o připojení odběrného místa ze dne 14.6.2017 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 1.6.2017 č.j. 5001506503 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 27.4.2017 č.j. 599846/17 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko 

dne 24.3.2017 č.j. ŽPZ/8211/2017/Šub 
stanovisko z hlediska zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (§ 45 i odst.1) 
stanovisko ze dne 18.4.2017 spis. zn. ŽPZ/10834/2017/Hoň- podle § 45 i zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
stanovisko  ze dne 20.4.2017 spis. zn. ŽPZ/10533/2017/Šub 
sdělení podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) 

- Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování závazné stanovisko 
dne 19.7.2017 č.j. 30834/2017/OSP/MiJ 
výše uvedené práce jsou přípustné 

- vyjádření ze dne 11.4.2017 spis. zn. 17960/2017/OSP/KU 
- Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 18.5.2017 č.j. LCR 109/000711/2017 

vyjádření pro účely dočasného odnětí částí lesních pozemků ze dne 12.6.2017 č.j. 
LCR/001005/2017 

- Obecní úřad Dobroslavice rozhodnutí dne 17.5.2017 č.j. 178/2017 
povolení zvláštního užívání místních komunikací - uložení sítí 
rozhodnutí   ze dne 17.5.2017 č.j. 207/2017 - zvláštní užívání místní komunikace , připojení 
manipulačních ploch 

- Povodí Odry, státní podnik stanovisko dne 29.5.2017 č.j. 06472/9233/57.06/2017 
stanovisko ze dne 10.7.2017 zn. 09595/9232/810.05/2017 
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Dále bylo předloženo:  

-    plná moc k zastupování  

-    výpisy z katastru nemovitostí 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Současně do 
podmínek rozhodnutí zahrnul podmínky vlastníků nebo správců inženýrských sítí. 
Opatřením ze dne 29.9.2017 dal stavební úřad podle § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost účastníkům řízení, aby se před vydáním 
rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho 
doplnění.  
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení: 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ing. Dagmar Bučková, Obec 
Dobroslavice, Miloš Zíka, Luděk Schön, Jana Klišová, Petr Dědoch, Mgr. Pavla 
Dědochová, Petr Klekner, Radomíra Kleknerová, David Levčík, Markéta Levčíková, Daniel 
Sláčala, Milan Vyvial, Zdeňka Vyvialová, MUDr. Jitřenka Šuralová, Anna Vláčilová, Lesy 
České republiky, s.p., Hana Čogalová, Jiří Klapetek, Alena Klapetková, Ondřej 
Chodníček, Radim Konečný, Kamila Konečná, Kristina Sommerová, Ludmila Bisová, 
Eliška Sollichová, Ladislava Kopecká, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ 
Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Povodí Odry, státní podnik 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání se podává 
u odboru výstavby Městského úřadu Hlučín. O odvolání rozhoduje Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 00 
Ostrava.  
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
  
Božena Tchurzová v.r. 
referent odboru výstavby 
 
 
 

 
  
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Hlučín. 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno (zveřejněno) po dobu 15 dnů na úřední desce a 
elektronické úřední desce MěÚ Hlučín (v místě stavebního úřadu)  
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Příloha:  situační výkres  
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.11.2017. 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IDDS: ehemyfw 
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účastníci – vlastníci pozemků dotčených stavbou a ti stavby kdo mají jiné věcné právo k 
pozemku na kterém má být stavba umístěna (veřejná vyhláška) 
2. Ing. Dagmar Bučková, Slezská č.p. 217/28, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
3. Obec Dobroslavice, IDDS: fj2aza4 
4. Miloš Zíka, Hlavní č.p. 40, 747 91  Štítina 
5. Luděk Schön, Janáčkova č.p. 550, 739 21  Paskov 
6. Jana Klišová, Zauličí č.p. 219/9, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
7. Petr Dědoch, Osvobození č.p. 205/17, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
8. Mgr. Pavla Dědochová, Osvobození č.p. 205/17, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
9. Petr Klekner, 27. dubna č.p. 204/25, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
10. Radomíra Kleknerová, 27. dubna č.p. 204/25, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
11. David Levčík, Osvobození č.p. 250/16, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
12. Markéta Levčíková, Osvobození č.p. 250/16, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
13. Daniel Sláčala, Osvobození č.p. 62/15, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
14. Milan Vyvial, Jižní č.p. 2279/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 
15. Zdeňka Vyvialová, Jižní č.p. 2279/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 
16. MUDr. Jitřenka Šuralová, Na Jízdárně č.p. 2486/15, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
17. Anna Vláčilová, Osvobození č.p. 55/7, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
18. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
19. Hana Čogalová, Ivana Sekaniny č.p. 1796/7, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
20. Jiří Klapetek, Na Svobodě č.p. 9/39, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
21. Alena Klapetková, Na Svobodě č.p. 9/39, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
22. Ondřej Chodníček, náměstí Václava Vacka č.p. 1672/13, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
23. Radim Konečný, Josefa Skupy č.p. 1713/9, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
24. Kamila Konečná, Dobroslavická č.p. 215/12, Plesná, 725 27  Ostrava 27 
25. Kristina Sommerová, Na Svobodě č.p. 191/33, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
26. Ludmila Bisová, Přerovská č.p. 27/34, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
27. Eliška Sollichová, Přerovská č.p. 163/32, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
28. Ladislava Kopecká, Kaštanová č.p. 1756, 252 28  Černošice 
29. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
30. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
31. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
32. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
  
účastníci –  (veřejná vyhláška) – vlastníci pozemků  bezprostředně sousedících se stavbou 
(viz situační výkres) 
 
dotčené orgány 
33. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 
24/23, 748 01  Hlučín 
34. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství, Mírové náměstí 
č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
35. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
36. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
  
na vědomí 
37. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové 
náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
38. Obecní úřad Dobroslavice, se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4 
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